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Behandeling van verzoeken tot het verstrekken van ereloonadviezen

Memorie van toelichting
Met regelmaat vragen rechtbanken het advies van de Raad van de Orde over
ereloonstaten waarover een geschil ontstaan is. Met dit advies wenst de rechter het
oordeel van de Raad van de Orde te kennen over de vraag of de betwiste ereloonstaat
beantwoordt aan de vereiste van billijke gematigdheid die opgelegd wordt door artikel
446ter van het Gerechtelijk Wetboek.
De opmaak van deze adviezen is tijdrovend. De verslaggevers plegen immers met grote
omzichtigheid de principes van het tegensprekelijk debat toe te passen.
De Raad van de Orde is van oordeel dat, in het bijzonder voor betwistingen van
ereloonstaten van relatief beperktere omvang, een aanpassing van de procedure
aangewezen is met inachtneming van het tegensprekelijke debat, teneinde een
werkbaar en rechtvaardig evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds het belang
van de zaak en anderzijds de inspanningen die nodig zijn om op efficiënte wijze en
binnen een redelijk tijdsbestek tot een advies aan de rechtbank te komen.
Thans wordt in alle zaken, ongeacht het belang van de zaak, een hoorzitting voorzien
waarop de partijen mondeling hun standpunt kunnen uiteenzetten en dit nadat zij
de gelegenheid gekregen hebben om dit standpunt schriftelijk uiteen te zetten in
memories.
De Raad van de Orde acht het, gezien de beschreven doelstellingen, derhalve passend
om bij de behandeling van de gerezen betwistingen, de procedure volledig schriftelijk
te laten verlopen, onder voorbehoud van wat hierna bepaald wordt.
Voorts legt de Raad van de Orde de werkwijze voor het uitwisselen van de memories
vast; deze werkwijze zal van toepassing zijn op alle procedures ongeacht het bedrag
in betwisting.
Beleidsnota voor adviezen van de Raad van de Orde bij betwisting van erelonen
De procedure verloopt als volgt:
•

De eisende advocaat maakt samen met het verwijzingsvonnis (dit wordt door
de rechtbanken doorgaans niet overgemaakt aan de Orde) een kopie van de
ereloonstaat, de verantwoording van deze ereloonstaat bij wijze van
tijdsoverzicht of anderszins, alsook alle briefwisseling die tussen de advocaat
en de (voormalige) cliënt is gevoerd over de betwisting, digitaal over aan de
Nederlandse Orde.

•

Vanaf de mededeling aan de partijen van de naam van de verslaggever van de
Raad van de Orde, beschikt de (voormalige) cliënt over één maand om een
memorie mee te delen met uiteenzetting van zijn of haar redenen tot
betwisting. De mededeling gebeurt aan de wederpartij en aan de verslaggever.
Gebeurlijke stavingsstukken moeten tegelijkertijd meegedeeld worden.

•

Vanaf de mededeling van deze memorie beschikt de eisende advocaat over één
maand om zijn of haar memorie tot staving van de betwiste ereloonstaat mede
te delen aan de (voormalige) cliënt. Deze memorie moet tegelijk worden
toegestuurd aan de verslaggever.

•

Vanaf de mededeling van de memorie van de advocaat beschikt de (voormalige)
cliënt over een termijn van drie weken om een antwoordmemorie mee te delen,
met eventuele bijkomende stavingsstukken.

•

In geval bijkomende stavingsstukken worden meegedeeld, mag de advocaat de
verslaggever verzoeken hem een bijkomende termijn toe te staan om hierop te
repliceren. De verslaggever zal deze termijn bepalen.

•

Procedurebetwistingen worden beslecht door de verslaggever, die deze
bevoegdheid te allen tijde mag overdragen aan de stafhouder.

Laattijdig meegedeelde memories of stukken mogen door de verslaggever uit de
debatten worden geweerd. De termijnen mogen door de partijen in onderling akkoord
verkort worden, maar niet verlengd, mits mededeling daarvan aan de verslaggever.
Elk van de partijen mag, om gegronde, ernstige redenen aan de verslaggever een
termijnverlenging vragen. Indien de verslaggever het gepast acht, wint hij of zij het
advies van stafhouder in.
De verslaggever mag tevens de partijen ondervragen over alle onderwerpen die hem
of haar van belang lijken voor de opmaak van het advies van de Raad van de Orde,
en termijnen bepalen voor het verstrekken van de gevraagde inlichtingen.
Indien de betwisting betrekking heeft op een ereloon tot 5.000 € (in hoofdsom), kan
enkel een verhoor, waarop de partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten,
worden georganiseerd indien de verslaggever hierom verzoekt.
Wat de ereloonbetwistingen boven de 5.000 € (in hoofdsom) betreft, zal er enkel een
verhoor plaatsvinden wanneer hierom door (één van) de partijen wordt verzocht, of
op verzoek van de verslaggever.
De verslaggever beslist over de plaats van deze hoorzitting. De mededeling van
memories en stukken gebeurt elektronisch in Word en/of searchable pdf-formaat. De
verslaggever mag desgewenst een uitgeprinte versie vereisen.

De verslaggever en/of de stafhouder mogen steeds afwijkingen toestaan op het
bovenstaande, op gemotiveerd verzoek van de meest gerede partij. Afwijkingen zullen
echter slechts in uitzonderlijke omstandigheden, en wegens gegronde, ernstige
redenen worden toegestaan.
*

*

*

De Orde mag haar beleid te allen tijde intrekken of aanpassen.
Deze beleidsnota zal bekendgemaakt worden via de nieuwsbrief van de Orde en
beschikbaar worden gesteld via de website.
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